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  اسكندرپور مهندس آقاي جناب

  شيراز محترم شهردار

 مصوبه ابالغ

 با سالم  

 درخصووص  )پیوسو(   41/7/79ص موور   /2553/79 به استحضار می رساند مصوبه شماره با احترام ،        

 آن مرجع طوی ناموه  ارسال گردیده و  تصویب به فرمانداری از پس ، انجیره سكونتگاه تفصیلی طرح بررسی

با رعایت طرح جامع و تفصیلی و ضوابط و مقررات شهرسازی و طررح ارا ی    31/7/79مور   79/9945/5414صشماره 

وزیر محترم کشور منضم به  ستورالعمل اجرایی نحوه  48/4/39تاریخ  45802روستا قبل از زمان الحاق و نامه شماره 

تعاریف محدو ه و حرریم شرهر و    4ره به شهر شیراز و ما ه الحاق روستااای  ر حریم شهر و صورتجلسه الحاق روستای انجی

روستا و شهرک و تأییدیه کمیته فنی و کارگروه و امور زیربنایی ، شورای برنامره ریر ی و توسرعه اسرتان و شرورای عرالی       

 غوایر بوا اووانیم وماوررا     مصوبه مذکور را ممعماری و شهرسازی و  یگر مراجع ذیصالح و با حفظ حقوق شهر اری، 

ولرین  متررکر گر یرده اسرت      ،مربوطه ، حدود وظایف واختیارا  شورای اسالمی شورر تخوصین نوداده اسو(    

لوذا   مصوبه مرکور نیازمند تأیید مجرد  ایترت تیبیری مری باشرد       4و  1موافقتنامه اا و مصوبات جدید  رخصوص بند 

برا  فوق  به اجرای مصوبه اصالحی اانون شوراها نسب( 493و 79ید مستند به موادیماتضی اس( دستور فرما

 ایم شورا اعالم نمایند/شبه  ونتیجه را اادام رعایت موار  اعالمی فرمانداری

 

 
 دستغيب سيداحمدرضا

  شيراز شهر اسالمي شوراي رييس
 
 
 
 
 
 
 

 :  رونوشت
 استحضار جهت اسالمي شوراي مجلس در شيراز نمايندگان محترم مجمع  - 
 استحضار جهت فارس استان بازرسي سازمان محترم مديركل  - 
  استحضار جهت 79/ 7/ 46 مورخ 7467/ 9977/ 79ص شماره نامه به عطف شيراز شهرستان فرمانداري محترم سرپرست منش احمدي آقاي جناب گرامي برادر  - 
  استحضار جهت فارس استان اسالمي شوراي محترم رياست  - 
  استحضار جهت شيراز شهرستان المياس شوراي محترم رياست  - 
 استحضار جهت شورا معماري و شهرسازي كميسيون محترم رياست  - 
 استحضار جهت شيراز شهر اسالمي شوراي محترم اعضاء  - 
  سايت در مصوبه ثبت دستور و استحضار جهت شورا عمومي روابط محترم مدير  - 
  استحضار جهت شورا حقوقي محترم مشاور و دبير طيبي آقاي  - 
  شورا بايگاني  - 
 طيبي:  كننده اقدام  - 

 
  

 «حمایت از کاالی ایرانی  »

 تعالی بسمه


